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Gespot in Konrijk, Londen en in Parijs:
de nieuwste designs van gerenommeerde
ontwerpers en jorg talenten.

Big Bulb 1979 van CTO
lighting is een modern,
elegant en grappig lampje

Dit gezellige muurlampje

Twigg Wall light van
Vaughan past perfect in

dat mooi en warm licht
geeft, vanaf 0 720.

huis tijdens koude
winterdagen. De kaples

wwwctolighting.co.uk

kunnen door kapjes in
andere kleuren worden
vervangen, vanaf € 645.
www.vaughandesigns.
com via www.wva.nl

ïhe Owl [antern
van Soane Britain is
geihspireerd 0p...

Luca Ylíall Light is
een bronzen lamp van

een uil. leder

Duran die aan de muur

'veertje' is met de
hand gemaah,

wordt bevestigd.

vanaf € 1 1800.

Het lampenkapje is

wvvw.s0ane.c0m

in verschillende

kleuren verkri.jgbaar,
vanaf € 2706.
vvww.p0rtar0mana.
co.uk via

www.duran.nl

Kroonluchter The Twist van
Curiousa and Curiousa is
geïnspireerd op design uit de
jaren vijftig. De glazen uiteindes
in verschillende kleuren zijn

mondgeblazen, vanaf € 6000.
www.curiousaandcuriousa.co.uk
De Flying Spider van het Turkse

designduo Autoban. Een spin die aan
een draad aan het plafond hangt,

was hun inspiratiebron. Deze spin zou
!e alleen niet snel op willen
zuigen, vanaf€ 1220.
www.autoban2l2.com
vaa

www.su ite-wood.com

Magneto

is een

flexibel leeslampje
van Foscarini dat in

twee maten en in
het rood en grijs
verkrijgbaar is,
vanaf € 289.
wu,nru.foscarini.com
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Seyhan Özdemir en Sefer Qaglar
verkrijgen hun eerste faam vanwege
hun speelse, Scandinavisch
aandoende design. Tegenwoordig
wordt het Tirrkse Autoban steeds
meer geroemd om hun modernistische,
architectonische projecten met een
Iichte oosterse inslag.
FoTocRAFTE PoRTRET:

Tamer Yilmaz

e

Seyhan Ozdenrir en
Sefer Qaglar
zijn eclnr crr í'n gïrlorell

in Istanlrrrl. Í)e lnee
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Tïrrkse interior designer

Seyhan Özdemir rveet als
dertienjarige al met absolute
zekerheid dat ze architect wilde
worden. Tijdens haar studie aan
de Mimar Sinan Fine Arts University in haar
geboorteplaats Istanbul raakt ze bovendien
geïnteresseerd in design en realiseert ze zich
dat ze haar twee passies. design en architectuur.
simpelweg moet gaan combineren.
Laat Özdemir tijdens haar studie nu ook nog
eens haar toekomstige zakelijke wederhelft.
Sefer Qaglar, die Interior design studeert,
tegenkomen. De tr,r,ee raken direct bevriend en
blijken dezelfcle smaak te hebben, op dezelfrle
manier naar dingen te kijken en er zelfs een
gelijke levensvisie op na te houden. Dat was
toen en is - gelukkig nog steeds het geval.
Ze studeren beiden in 1998 alen openen vijf

jaar later hun designstudio onder de naam
Autoban. In hun eerste interieurprojecten
maken ze direct grote stappen. eigenlijk put
uit flrustratie. Omdat ze, afgezien van een lar
van Achille Castiglioni en een paar stoelen v
Charles en Ray Eames. geen enkel acceptabr
meubelstuk kunnen vinden, gaan ze de mer
bels die ze nodig hebben zelf maar ontwerp(

'ln Istanbul,' zegt Özdemir, 'zijn er bovendi
geen goede gebouwen te vinden die geschik
zijn voor inrerior design. Er zijn veel gebour
uit de Ottomaanse rijd en een paar jaren
zestig- panden. maar de meeste zijn door
de regering neergehaald en daarmee zijn de
herinneringen van de stad verwoest.
We zijn daarom architectonische patronen i
onze projecten van binnenuit gaan creëren,
mede door het gebruik van meubels.' ,>
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linl<s- sn reehtshovstt:
Een residentieel project van
Autoban in de wijk Beyoglu in

lstanbul. De interleurontwerp-

kwaliteiten van het duo komen
hier duidelijk naar voren.

figohtsond*r; Tunel House in
lnstanbul. Het gebouw is
helemaal gerenoveerd. Autoban
stond erop dat de originele
muren behouden bleven.

Linksnnilei e* r{aarhrven:
De nieuwe showroom Gallery

Akaretler van Autoban in
lstanbul. Hier zijn alle
meubelontwerpen van Autoban
te zien. Natuurlijke materialen
vormen een mooi contrast met
de industriële omgeving.
Autoban wilde per se geen
showroom met een'showroomgevoel'. Ze kozen bewust voor
een winkel met de kenmerken

van een woonhuis. Zo ls er
een slaapkamer, woonkamer en
keuken.
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Ti]nel House in lstanbul was
ooit de werk- en woonp aats
van Turkse kunstenaars.

Nu is het een woonhuis.

Links: De showroom van
Autoban. Het duo koos de
lampen uit aan de hand van de
verschillende ruimtes. Zo
worden de meubels op een zo
mooi mogelijke manier belichl.

0ntwerpen van Autoban zrjn
aangevuld met objecten van
Haaz en Moser.
Li

nkr:r pa ctin;i:

Restaurant 208 Duecento 0tto
in Hongkong is het eerste
overzeese project van Autoban

Inmiddel,s
àjn dn nuee
ubsolute
errerl, in het
buitenlnnd,
LA,r

AOOTAI in,

Istanhul

\let

hrrn vernieurr errcle clesign. zoals de bank
err stoel 'l)eer'. cooit
\utobar-r u ereldu i.jrl ht,ge ogen. I)e Spaarrs
l)ortrrsese rnetrbelíablikant I)e La Espada
neenrt hun ont\\elperl rlan ook in ploductie.

'Bor'. de lamp 'Kinu

Designfilosofie
floervel hun Íàaru l-regirrt brrilert de 1;renzcrt vart
lrun eigerr land. rolct rle elkenning'(huis'al
snel. Özdeurir': "lirlken ki.jkerr eraag naar'
Iret Westen dus onze bekentlheid kwam hier
vanzell' I)e klacht ran .\utoban zit 'rn in de
u'ijze u,aalop ze cLrlturele tladilie en een
nrodc'rnistischc- sti.il \\ elen te Yermengen nlet
hedendaag-se rrornrerl en u aatden.
Ze doen dit alles bor endien in een sterk eigen
handschri[i dat evengoed zichtbaar is rvanneer'
ze een Iourrge op een lrrchtha\-ell ont\\'erpen als
\\anneer llet caat orn het design van een

schorrrmelstoel. Inrniddels zi.jn de tu'ee ahsolrrte
s(elrer). irr I'ret buitenland. rrraal vooral irr hurr
thr.rislrar en. Autoban lreefi dir else o1x allcnde
plojecten buiten de'lirrkse lartdssrenzert
gedaan. zoals een rneesterli.jk staaltie cultulerr
nleneen bij het Italiaanse \t.u \.orkse
r.estatrrant zo8 I)uecento Olto in Hong Kone.
'lbch is het r.oolal in Istanbul \\ilar ze ulet [)ull
archi(ectonische en inlericrrrprojecten. zowel
partictrliele huizen als operrbare nrirrtes. hutr
levensstijl welen over te brertgert en zelÍi eetr
aaldige sternpel op de stad \\'eter) te drtrkken.
Özdernir': 'V'eel plekken in de stad zi.jn veran
derd. Ze zijn dichtel bi.j onze designíilosoíie
konren 1e staan. De bioscoop. bakkelijen.
restarrrar)ts. u,inkels en ga zo nraar door'. zijn nr-r
irr onze sti.jl onnlolpen. Istanbul is een belarrg
lijk ondeldeel van onze nraniel van ler,err.' +
JAN I RESil)tt\CE
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Het duo SEhan Ö<demir en Sefer Caglar uit lstanbul <et d"e d"esignwereld ol jaren op <ijn kop met
hun urban interieurs en ontwerpen. De<e twee talenten maken de iconen aan de toekomst.
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Spiegel 'Apollo Wall Mirror'van French

Bedroom Company, € 1 91,50.

www.f re n c h b e d ro o m c o m p a ny.

c o. u

k

3

Stoel 'Navy Chair'van Emeco. ln 1944

5

Bank'Deco SoÍa'is een moderne benadering

ontworpen voor in onderzeeërs, € 1399.

van art deco, Een ontwerp van Autoban, vanaÍ

wwwemeco.net

€ 5130. wvtw.

a

uto

ban

2 I 2. c

o

m via

vvnnu.suite-wood.com

2

'Big Lamp'van Autoban, een ontvverp

4

Autoban ontwierp de 'Cloud Table'voor een

uit 2005. Het ontwerp bestaat uit houten,

residentieel project, maar staat nu ook in de

boomerangvormige panelen, vanaÍ € 3522.

catalogus van het duo. Prijs op aanvraag.

wvvru.

a

uto

b an

2 I 2. c

o

m via

www.suite-wood.com
112RESTDENCTIJAN

wvvw. a uto

b an

2 I 2. c o m uia

vvnru.suite-wood.com

ó Koninklijk mooi is de'Wired King Lamp'van
Autoban. Helemaal volgens de baroktrend van nu.
Prijs op aanvraa g. vvwnu. a uto ba n2l 2. c o m via
wvvw.suite-wood.com

I-SE
Vol modern design,
maar met gevoel en
respect voor het
verleden. Altijd warÍn
en behaaglijk.
De interieurs van la
Crawford zijn in hun
soort onovertroffen.
FoToGRAFIE:

Lisa Cohen,

M a.rtyn Thomp son, NI agnus
M arding,

S

imon Kaempfer

Britse Ilse Crawford is een
sfeermaker voor de zintuigen.
Bij het ontwerpen van interieurs
kijkt ze goed naar de fysieke
behoeften van haar klanten en
welke invloed die hebben op de inrichtingvan
hun woning. Crauford: 'Ik heb laatst een
interieur ontworpen voor een gezin met jonge
kinderen in een Londense woning. In het
souterrain bevond zich de keuken en op de
eerste verdieping een prachtige ruimte, badend
in het licht. Ik stelde daarom voor om de keuken
te verplaatsen naar de eerste verdieping. De
bewoners waren in eerste instantie geschokt,
maar ik vind dat een huis moet passen bij je
levensstijl. Een gezin met kleine kinderen bivakkeert vooral in de keuken. Er zou dan maar
weinig genoten worden van die mooie, lichte
ruimte boven. Dat is zonde en totaal onnodig.'
e

llse Crawford
(196z) rvelcl in Londen

gebolen. In r989 kr.eeg
Ciran íblcl de kans ont de

Britse lille Dct'orotion
op te zel.ien.
Haal visie

<lp rnodr:r'n

rlesign die ze eaancle$.es
ontu,ikkelrte. nraakt
haar t.oi één van de
nreest
i r.r

tc,'io

invloedlijkc
I

de§^

lgl

ter wereld.
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Hoe vanzelfsprekend haar benadering som
ook lijkt, hij blijkt keer op keer baanbreker
Daar waar mensen zich laten dicteren door
ruimte zoals hij al is, zet Crawford rustig de
boel op z'n kop om zo de omgevingvoor dr
mensen die er wonen ofwerken veel aange
mer te maken. Een Ilse Crawford-interieur
moet er dan ook niet alleen goed uitzien, m
ook letterlijk goed voelen en voor de gebru
perfect op maat gemaakt zijn.

Emotioneel design

Hoewel Crawford zeg! dat ze geen uitgespr<
stijl heeft, heeft ze toch een herkenbaar har
schrift met haar voorkeur voor comfortabel
gecapitonneerde banken, gecombineerd m,
ogenschijnlijk contrasterende noeste houte
stoelen. Ze houdt van aantrekkelijke, tactiel
materialen en haar interieurs zijn steevast o
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€'':'-r,.Linksbovent lnterieur van een
kamer in het recent geopende

t'

d.r,

Ert Hem hotel in Stockholm.

Bechtsi;o,",en llse Crawford

-rrtverpt niet alleen interieurs,
naar ook meubels en
r'Ierieuraccessoires zoals deze

rJ.rten, witte 'Windsor stoelen.
De stoelen staan in de brasserie

,ar

het Grand Hotel Stockholm.
.'.aar Crawford ook het gehele
nierieur voor heeft ontvvorpen.

Rer htsonder: Afgelopen zomer
xuram het liÍestyie-merk Georg

Jensen met prachtige nieuwe

,\I

accessoires als vazen, doosjes,
kandelaren en schalen van

-!

brons, koper en metaal. Stuk
voor stuk ontlvorpen door llse
CrawÍord. Li rrksonrler:
Doorkijk vanuit de keuken
naar de woonkamer in een
appartement in Hong Kong,
dat uitkijkt op een binnenplaats
met tuin.
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Linksboven: Detail van een
kamerscherm van Studio Job in
het restaurant van cheÍ Mathias
Dahlgren in het Grand Hotel
Stockholm.

Bechts: Deze zwart-wit
gestreepte vloer ligt in het
Italiaanse resïaurant Cecconi s
in de Londense wijk Mayfair.

Links: De gouden lift Íungeert
als ingang naaÍ een appartement in Hong Kong. Vanuit de

lift

loop je rechtstreeks de hal in

van deze bijzondere woning.

Linkerpagina: CrawÍord
verstaat de kunst om tijdloze en
natuurlijke interieurs neer te zetten, zo ook in deze boetiek van
Aesop, middenin het chique

Mayfair in Londen.

De serurrcln

emoti,onele

lnrx narl

'17

esLgrl wora

ruk auer lrct
)ofd gezien'

een aangename. bijna sensuele manier verlicht
dankzij een stelke urir r an lantpen. Ze
combineert rnoeit eloos kloonlttchters met

designlampen.
In r989 zette f.r.ar'lc,r'd de Britse Elle Decoration
op en verpandcle ,:laalntee haar hart aan
modern design. zi1 het altijd nlet respectvoor
het verleder-r. Ze r erkoor huiselijke rommel op
de foto's in haar blad bor en de toen gangbare
steriel gestr lde pt'c,dLtcties. CrawÍbrd: 'Ik was
geobsedeerd doc,r'het irlee dat het blad relevant
moest zijn lool het ler err r atr mensen. Het
moest er dus 'levendig' uitzien en niet alleen
maar Íirngeren al. eett Sids r ol producten. Ik
realiseerde ure clat cle Íi sieke. de sensuele en de

emotionele kant r an de:ign vaak over het hooftl
wordt gezien. \ r,r'rn r olgtt dtridelijk niet je gevoel. We makert r ele keuzes die de inrichting
van ons huis bepaleu. utaar slechts enkele zijn

bepaald door de intelligentie van ons hart.
Meubels worden vaak gekozen op merk. prijs
en uiterlijk. Maar wat past nu daadwerketijk bij
wie jij bent en hoe je leefti' De vragen die
Crawford stelt bij elke ruimte en functie in huis
komen uiteindelijk allemaal neer op de term
die haar werk samenvat: emotioneel design.
Want wat mensen voelen. ruiken. horen en zien
zou allemaal z'n weerslag moeten hebben op
hoe een ruimte is ingericht.

Succesvolle dame
Door haar ijzersterke visie zijn er maar r.l'einig
disciplines waar Crawlord niet succesvol in is.
Of het nu gaat om bladen maken. interieurs
ontlverpen. lesgeven aan de Design Academy
Eindhoven. bedrijven adviseren olproducten
ontwerpen, Crawlord doet het allemaal moeiteloos op haar typerende glasheldere manier. re
JANIRESil)r.rNCE117
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De bank'Havelock'van Rume is handgemaakt

3 Koperen kandelaar'ILSE' is een ontwerp van
llse Craw'ford voor Georg Jensen, € 100.

en is leverbaar van stoel tot 3,S-zits.

'Windsor Chair', € 1505. wwrw.tomdixon'net

vwtw.georgiensen.com

Bank vanaf €, 4390. vtrww.ru

2

Mondgeblazen lamp 'Selene'van Sandra
Lindner voor ClassiCon, vanaf € 395.

4

ó

wtttw.classicon.com

via www.

'Fan Chair Natural'van Tom Dixon is een
moderne interpretatie van de klassieke

1

5

I
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llse's lamp 'W0B4F'voor Wàstberg heeft

dimbaar licht, € 628,90. www.wastberg.com
Ia

b o rdu s a g e
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n
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o.uk

Tapijt'Erased Heritage'van de Duitse
ontwerper Jan Kath. Prijs op aanvraag.

www.jan-kath.de

